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Bestuur 
 

Voorzitter Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Secretaris  Cor Bos  secretaris@pzv-vlaardingen.nl 06 - 81 551 893 

Penningmeester Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Hoofd Rondzending Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Algemeen Adjunct  Mario Fabbro mariofabbro@hotmail.com 010 - 470 06 59 

Bestuurslid toegev. Guus de Ruiter g.de.ruiter@zonnet.nl 06 - 53 661 487 
 

Rondzendingen 
 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Centrum, Westwijk & Maassluis Ger van der Bent 010 - 435 26 35 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Ambacht en Holy Peter Overgaauw 06 - 12 451 800 

Rondzendcommissaris Schiedam Wim den Boogert 010 - 434 39 84 

Rondzendcommissaris Spijkenisse, Heenvliet & Poortugaal Chris Wiegant 0181 - 63 29 79 

Rondzendcommissaris SvF – Landelijke rondzending  Henk de Heer 06 - 17 419 380 
 

Serviceafdelingen 
 

Veilingmeester Michel Slinger m.slinger@upcmail.nl 06 - 28 592 761 

Veilingmeesters Schriftelijke Veilingen 

 Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

 Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Webmaster Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Ruilbeurs Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Ledenadministratie Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Promotie Cees Verkerk verkerkca@outlook.com 06 - 19 932 234 

Distributie maandblad Peter Gardenier, Peter Overgaauw en Wim van den Boogert 

 
Lid worden? Bel even met Franco Jongeneel tel. 06 – 29 479 765 of stuur een e-mail naar: 
penningmeester@pzv-vlaardingen.nl  
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor doorlopende kalenderjaren, behalve bij opzegging vóór 
1 november. De contributie bedraagt € 43,50 per jaar voor leden met het maandblad Filatelie en 
zonder dit blad €22,50 per jaar. De contributie dient vóór 1 maart te zijn voldaan. Indien binnen  
1 maand na de aanmaning de contributie niet is voldaan, zal het lidmaatschap conform de statuten 
worden beëindigd. 
 

Contributie:  NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO. 
Rondzending SvF:   NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO 
Rondzending V&O:  NL26INGB0003182316 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO 
 
Website: www.pzv-vlaardingen.nl KvK-nummer 40385226 
Verenigingsregistratienummer Samenwerkingsverband Filatelie: 911 
Corr. adres: Secretaris Filatelistenvereniging V&O, Merellaan 112, 3145 XG Maassluis 
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 Beste leden en belangstellenden, 
 
Goed nieuws voor de verzamelaar die een nieuw en afgesloten verzamelgebied zoekt: Queen 
Elizabeth II, dit omvat een periode van 70 jaar en de halve wereld maar het lijkt mij een mooie 
uitdaging. 
 
In de maandvergadering van oktober hebben wij als Bestuur gezegd de stekker uit de ruilmiddag te 
trekken van wege het geringe animo, maar dit stuiten toch op weerstand van enkele heel trouwe 
bezoekers, dus gaan we misschien in afgeslankte vorm door in 2023 maar dat hoort u nog. 
 
Er zijn ook leden die i.v.m. het 50 jarig jubileum een (kleine) tentoonstelling willen organiseren van 
postzegels uit hun eigen verzameling. Als dit lukt zal het in april 2023 plaatsvinden. Wie hieraan wil 
deelnemen kan zich opgeven bij de Secretaris, ook voor meer informatie. 
Wel is er nog een vraag of er iemand een busje of aanhanger heeft en die zich beschikbaar wil 
stellen om de tentoonstellingsborden op te halen in Houten en weer terug te brengen?  
Uiteraard wordt de brandstof vergoed. 
 
Goed, U heeft weer genoeg om over na te denken maar blijf “postzegelen” ondanks al het rumoer 
in het buitenland. Tot dinsdag 15 november in de Bethelkerk. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim van den Boogert 
 

 
Algemene Ledenvergadering 
datum: dinsdag 15 november 2022 
plaats: bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.  
aanvang: 20.00 uur 
 
Agenda: 

1.  Opening 

2.  Mededelingen Bestuur 

3. Verslag vorige vergadering  

4.  Rondvraag  

Korte pauze 

5.  Verloting 

6.  Veiling 481 

7.  Sluiting 
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Verslag van de vergadering van de Filatelistenvereniging V&O, gehouden op 18 oktober 2022 om 
20.00 uur aan de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardingen.  
Voorzitter: Wim van den Boogert  
Notulist: Cor Bos  
 
1. Opening 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn 26 leden aanwezig.  
Er zijn 2 binnengekomen afmeldingen, te weten; de heren van Dijk en Assendelft. 
De voorzitter vraagt één minuut stilte ter nagedachtenis van het overlijden van de heer Brekman, 
hetgeen in het clubblad van oktober reeds is gemeld. Ger v/d Bent geeft als aanvulling nog aan dat 
hij een trouwe inzender was van boekjes voor de rondzending. 
De voorzitter geeft aan dat gezien de afnemende belangstelling voor de ruilmiddagen het Bestuur 
heeft besloten hier helemaal mee te stoppen. Zie ook het voorwoord van de voorzitter  
 
2. Mededelingen van het (overige) Bestuur 
De secretaris meldt dat, in tegenstelling tot het enthousiasme tijdens de vorige clubavond, zich 
(nog) niemand per mail officieel heeft gemeld. Dit is absoluut noodzakelijk om er geen vrijblijvend 
verhaal van te maken en onduidelijkheden te vermijden.  
  
3. Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt ter bespreking voorgelegd. Er zijn geen vragen, het 
verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Rondvraag 
Gerard de Graaf vraagt of er al duidelijkheid is omtrent de voortgang van de rondzending ivm. het 
vertrek van Ger v/d Bent als hfd. Rondzending. Helaas moet het Bestuur melden dat er grote 
onzekerheid is als er geen opvolger voor Ger wordt gevonden. 
Voor het eind van dit jaar zal moeten worden beslist hoe we verder gaan met de rondzending, ook 
om duidelijkheid te geven aan de inzenders. 
  
Korte pauze.  
 
5. Verloting 
Om 20.30 uur wordt de bijeenkomst voortgezet met de gebruikelijke verloting.  
 
6. Veiling 
Rond 20.45 uur start de veiling onder leiding van de veilingmeester Michel Slinger en wordt daarbij 
geassisteerd door de Franco en Mario. 
In totaal worden er 84 kavels verkocht (48%) met een totale omzet van € 437,10  incl. toeslag. 
 
7. Sluiting 
Om 21.45 uur sluit de veilingmeester de veiling en kan iedereen met zijn gekochte kavels onder de 
arm huiswaarts keren. 
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Noteer in uw agenda:  
dinsdag 15 november, 20.00 uur clubavond met veiling 
voorlopig zijn er geen ruilmiddagen gepland.  
 

Veilinglijst 481 
Als bijlage toegevoegd. 
 

SvF- Rondzending 
Geniet u ook zo van de rondzending? Lekker snuffelen in de boekjes? 
Onze vereniging neemt ook deel aan de rondzending van het Samenwerkingsverband Filatelie, 
 de SvF. Henk de Heer is hiervoor de coördinator. 
Wil je ook deelnemen aan deze rondzending? Neem dan even contact op met Henk. Het is de 
moeite waard en het kost u niets. De contactgegevens van Henk vindt u op blad 2 van dit blad 

 
 

Schriftelijke Veiling 12 

Beste filatelisten, vrienden, 

Net als de vorige edities wederom een ruim gevarieerd aanbod van vele landen en gebieden en 
fraaie themakavels met inzetprijzen vanaf € 2,50  
Van ruim 129, deels gezamenlijke kavels zijn fraaie afbeeldingen gemaakt en deze zijn dan ook te 
bewonderen in de bekende mapjes in de kerk. In onze grote zaal, extra tafel tegen de 
bestuurstafel.   
Behalve dat er van het bekende aanbod altijd al vele mooie kavels in de lijst voorkomen, is deze 
keer de DDR begin jaren postfris buitengewoon goed vertegenwoordigd, aanrader dus!!   
Biedingen via het biedformulier, per mail of telefoon zijn meer dan welkom. Dit formulier kan ook bij 
Wim of mij worden gepost, vermeld duidelijk datum en tijd. Heb je vragen over een kavel, schroom 
niet en neem contact met ons op. 
Uiterste inleverdatum deze keer is na onze verenigingsavond op zondag 20 november . Doe je 

best.      

Bij voorkeur én uit voorzorg dienen de kopers de betalingen digitaal te voldoen, overmaken via de 

bank. Aankopen worden door ons in overleg afgegeven/gepost in uw brievenbus en/of opgestuurd.   

Wim van den Boogert (010-4705624) en Franco Jongeneel (010-4749658 of 06-29479765). 
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Hier kunt u alle vragen kwijt aan medefilatelisten, zolang het maar met postzegels heeft te maken. 
Misschien bent u op zoek naar een zegel die niet op de veiling wordt aangeboden en ook tijdens 
 de ruilmiddag niet is te vinden. Zo'n zegel kan best bij één van de leden thuis aanwezig zijn en  
niet past in zijn eigen verzameling.  
 
Heeft u ook een vraag of iets aan te bieden op filatelistisch gebied. Stuur uw vraag of aanbod naar: 
secretaris@pzv-vlaardingen.nl 
 
 

Jubileumtentoonstelling 

Tijdens de september vergadering is het plan geopperd om volgend jaar een “gesloten” 

tentoonstelling te organiseren waarbij de leden wordt gevraagd een deel van hun collectie tentoon 

te stellen aan de leden van onze vereniging. Gedacht wordt aan de datum van 22 april 2023. Deze 

datum is de 4e zaterdag van april en er kan dan tevens een ruilbeursdag worden georganiseerd in 

het bekende wijkgebouw  “Ipse de bruggen”  

Voor de organisatie zijn wel wat handelingen te verrichten, o.a. het ophalen van de kader-panelen 

in Houten bij de KNBF. Deze mogen wij kosteloos gebruiken, maar moeten door onszelf worden 

opgehaald en terug worden gebracht. Dit kan alleen, gezien het formaat van de kaders, gebeuren 

met een bestelbus/aanhanger. Dus de 1e vraag is wie is in het bezit hiervan en  stelt zich hiervoor 

beschikbaar. Zie ook het voorwoord van de voorzitter. 

Tot nu toe hebben zich 2 kandidaten officieel aangemeld. Het zijn Piet v/d Does en Cees Verkerk 

Het is de bedoeling dat een ieder 1 kader tot zijn beschikking krijgt om die te “vullen” met zijn 

verzameling. Hierin passen precies 12 vellen A4 papier. Het is raadzaam om hiervoor 120 grams 

papier te gebruiken ivm. mogelijk doorschijnen van de kartonnen achterkant van de kaders. 

(normaal dagelijks gebruikt kopieerpapier is 80 grams) U kunt zich uiteraard nog aanmelden door 

een mail te sturen naar boscor@planet.nl  Graag bij uw aanmelding een opgave te doen van 

hetgeen u wilt presenten, zodat ik in het clubblad voorafgaand aan de tentoonstelling een 

opsomming kan geven wat men kan verwachten. Het zou leuk zijn als de inzender zelf ook 

aanwezig is om evt. vragen te kunnen beantwoorden. 

 

 

 
 

mailto:secretaris@pzv-vlaardingen.nl
mailto:boscor@planet.nl
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Hoera, 50 jaar, het komt er aan. Volgend jaar 
maart is het feest.  
50 jaar Filatelistenvereniging Vlaardingen & 
Omstreken, dat willen we niet zomaar voorbij 
laten gaan. 
 
Dus, wat doen we????? We organiseren een 
feestje. 
 
Wanneer:  op zaterdag 25 maart 2023 

Waar: in Partycentrum ’t Prikkewater, 
Koningin Wilhelminahaven ZZ 3 
3134 KG Vlaardingen 

Voor wie: voor de leden en één introducée per lid 

Hoe laat: vanaf 14.00 uur de inloop en de officiële opening om 15.00 uur 

Aanmelden: ja, dat moet u wel even doen want zonder aanmelding geen toegang 

Hoe: stuur een e-mail aan 50jaarveno@gmail.com met daarin uw naam en de naam 
van uw introducée. 

En verder?  

Verdere bijzonderheden volgen de komende maanden. Maar voor nu 
is het belangrijk dat we weten op hoeveel bezoekers we kunnen 
rekenen. Dus wacht niet te lang met aanmelden, doe het gelijk of in 
elk geval voor 15 november. 

Geen e-mail?  

Geen nood! Een belletje naar Guus de Ruiter  06 53 661 487 of een 
briefje naar de vereniging is ook prima. 
 
Met groet, de feestcommissie 

mailto:50jaarveno@gmail.com
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Gorch Fock - een schip vol historie 
 
De Gorch Fock is een opleidingsschip, gebouwd voor de Deutsche Kriegsmarine in 1933. Het schip 
werd genoemd naar de dichter Gorch Fock (eigenlijk Johann Wilhelm Kinau – 1880-1916) die als 
zoon van zeevisser Heinrich Kinau en zijn vrouw Metta werd geboren op het eiland Finkenwerder 
bij Hamburg.  
 

Gorch Fock schreef talrijke korte verhalen en gedichten, in Noord 
Duits dialect en in Hoogduits, vaak met onderwerpen ontleend aan de zeevaart, zoals Hamborger 
Janmaten (1913) en Fahrensleute (1914).  
Gorch Fock komt om het leven in de zeeslag voor het Skagerrak op 31 mei 1916 aan boord van de 
kruiser Wiesbaden.  
 
Het schip werd gebouwd in opdracht van de Reichsmarine (later de Kriegsmarine) die een 
vervanger nodig had voor het in 1932 in zwaar weer vergane opleidingsschip Niobe. Het schip 
werd in nauwelijks honderd dagen gebouwd op scheepswerf Blohm & Voss in Hamburg en werd op 
3 mei 1933 gedoopt en liep van stapel. Het geld voor de bouw van het schip kwam van een 
inzamelingsactie onder de naam ‘Volksspende Niobe’, op touw gezet door de Flottenbund 
Deutscher Frauen en van de Deutsche Flottenverein.  

Op 27 juni 1933 werd het schip in dienst 
genomen met als commandant kapitein 
ter zee Raul Mewes. Negen officieren en 
56 onderofficieren zorgden voor de 
opleiding van 198 zeekadetten. Op veel 
opleidingsvaarten bezocht het schip vele 
landen. Het schip had verschillende 

commandanten en in 1935 voer het schip onder de vlag van de 
Kriegsmarine. Vanaf 1939 werd het schip, samen met de zusterschepen Horst Wessel en Albert 
Leo Schlageter vooral als woonschip gebruikt, In 1942 in Swinemünde en in april 1944 in Kiel, 
waarvandaan het werd weggesleept naar het eiland Rügen, waar het werd aangelegd terwijl de 
zusterschepen vooral op de Oostzee werden gebruikt voor opleidingsdoeleinden. 
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Bij het naderen van de Sovjettroepen in het voorjaar van 1945 werd het schip uit de haven gesleept 
naar een ligplaats voor het schiereiland Drigge, waar het op 27 april 1945 buiten dienst werd 
gesteld. De uitrusting werd aan wal opgeslagen en een kleine bemanning bleef achter op het schip 
onder commando van Oberbootsmannmaat Karl Köhnke.  

Op 29 april 1945 werd besloten het schip te laten zinken om te 
voorkomen dat het in Sovjet handen zou vallen, maar op 30 april 
stonden de verkenners van het Sovjetleger al in zichtafstand waarna 
Sovjet tanks het schip beschoten. De Gorch Fock incasseerde drie 
granaattreffers waardoor 
het schip licht werd 
beschadigd. Om twee uur ’s 
middags liet men alsnog de 
springstoffen ontploffen en 
het schip zonk naar de 

bodem, met de masten nog boven water.  
Na het einde van de oorlog werd het schip in 1947 als 
herstelbetaling naar de Sovjet Unie overgebracht, waarbij 
de bergingskosten van 450.000 Reichsmark door de Duitsers moest worden bijgedragen. Het schip 
werd naar de Neptun werf in Rostock gebracht. De totale kosten voor de berging en reiniging liepen 
op tot RM 800.000,00. Het schip was geheel gerepareerd in 1949 en kreeg de naam Towaritsch 
(Товарищ = Kameraad) en op 15 juni 1951 werd het in dienst gesteld van de Sovjet Marine met als 
thuishaven Cherson aan de Dnjepr. Het schip maakte een wereldreis en won in 1974 en 1976 
Operation Sail.  
 

Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie werd het schip eigendom 
van de handelsvloot van Oekraïne, maar het schip werd, wegens 
gebrek aan geld, al in 1993 aan de wal gelegd. In 1995 voer het 
naar Newcastle-upon-Tyne waar privé investeerders het schip 
wilden laten repareren.  
Dit mislukte vanwege de hoge 
kosten en uiteindelijk werd de 
Towaritsch in 2003 door het 
Oekraïense ministerie van 
onderwijs verkocht aan de Duitse 
vereniging ‘Tall-Ship Friends’ en 
met het dokschip Condock V naar 
Wilhelmshafen gebracht waar ze gedurende Expo 2000 als 

vlaggenschip diende. Omdat de ligplaats van de Gorch Foch tot 1945 Stralsund was, werd het in 
2003 daar naartoe terug gebracht, en waar het nu de thuishaven heeft. In Stralsund werd het schip 
in zoverre hersteld dat het bleef drijven, waarna het in november 2003 de oude naam Georg Fock 
terugkreeg. Het schip is nu een museum schip en trekt veel belangstellende bezoekers.  
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De Duitse regering liet echter in 1958 een 
vervangend opleidingsschip voor de marine bouwen 
onder de naam Georg Fock. Het schip, met als 
thuishaven Kiel, maakte vele (wereld) reizen en 
nam aan veel zeilschepen manifestaties, zoals in 
Bremerhaven, Rostock en met de Kieler Woche 
deel. Zo maakte het in januari 2011 het eerst een 
route om Zuid Amerika, langs Kaap Hoorn. Van vele 
reizen zijn souvenirs in de vorm van postzegels en 
stempels uitgegeven. Voer voor verzamelaars in 
overvloed.  
Overigens, inmiddels ook voer voor verzamelaars, op het vroegere bankbiljet van 10 Deutsche 
Mark stond de Georg Fock ook in volle glorie afgebeeld. Een mooi schip, mooie zegels en een 
bijzonder fraai verzamelobject.  
 
 

 
 
(Frans Haverschmidt 140423- bron: Deutsche Post) / KNBF Nieuwsbrief 139-13 
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Geschiedenis van Portugal en de conflicten met Nederland 
 
Portugal, officieel de Portugese Republiek (República Portuguesa), ligt in het uiterste zuidwesten 
van Europa. Het ligt op het westelijk deel van het Iberisch Schiereiland. Tot Portugal behoren ook 
de Azoren en Madeira, twee eilandengroepen in de Atlantische oceaan. Het land heeft een 
onmiskenbaar maritiem karakter. Op een grondgebied van 92.212 km² - ruim twee keer de 
oppervlakte van Nederland - wonen bijna 11 miljoen inwoners. De hoofdstad en tevens grootste 
stad van het land is Lissabon. 
 
Het koninkrijk Portugal was een koninkrijk op het Iberisch Schiereiland. In de 11e eeuw scheidde 
het koninkrijk Portugal zich van het koninkrijk León af, waarmee de banden in 1385 definitief 
werden verbroken. Het koninkrijk bestond van 1139 totdat het vervangen werd door de Eerste 
Portugese Republiek na de Koningsmoord (de moord op koning Karel I) van Lissabon in 1908 en 
de Revolutie van 5 oktober 1910 schafte de monarchie af. De republiek Portugal vocht vanaf 1916 
mee in de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van de Entente. Na een periode van corruptie en 
opbouwen van een grote staatsschuld werd in 1926 door de Revolutie van de 28ste mei een 
dictatuur geïnstalleerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Portugal neutraal. In 1949 was het 
land medeoprichter van de NAVO. De dictatuur zou duren tot 1974 toen na een linkse militaire 
coup, de Anjerrevolutie, democratische hervormingen werden doorgevoerd. Het jaar daarop 
werden de Afrikaanse koloniën onafhankelijk. 
 
Johan III (João III) (1502-1557), bijgenaamd de Vrome, was koning van Portugal van 1521 tot 
1557. Johan III was de zoon van koning Emanuel I en Maria van Aragón, een van de dochters     
van Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië. De banden met het Spaanse koningshuis 
werden verder aangehaald doordat Johan trouwde met Catharina, de jongste zus van keizer 
Karel V. Karel V trouwde zelf met Johans zus Isabella. 
Johan en Catharina kregen negen kinderen, maar geen van hen overleefde de koning. Na zijn 
dood volgde Johans driejarige kleinzoon Sebastiaan hem op als koning van Portugal. Onder 
Johans bewind werd het Portugese koloniale Rijk verder uitgebreid. In Azië bemachtigden de 
Portugezen de Molukse specerijeneilanden, waardoor de Portugese controle over de 
specerijenhandel versterkt werd. De annexatie werd in 1529 diplomatiek bevestigd door het 
Verdrag van Zaragoza met de rivaliserende Spanjaarden. De Portugezen knoopten in Macau 
handelsbetrekkingen aan met China en Portugese missionarissen bereikten Japan. In 1533 
stichtten de Portugezen in Rio de Janeiro een nederzetting en in 1549 werd in Bahia de centrale 
regering van de Braziliaanse kolonie gevestigd 
. 
Johan voerde in 1536 de Inquisitie in om de rooms-katholieke leer te beschermen tegen ketters en 
ongelovigen. De Jezuïeten werden belast met de taak om aan de Universiteit van Coimbra de 
geloofsleer te bewaken en om in de koloniën missie te bedrijven. 
Nederland voerde vele malen oorlog tegen Portugal, vooral in de strijd om koloniën. De Nederlands 
Portugese oorlog (Portugees: Guerra Luso-Neerlandesa) is een koloniale oorlog die duurde van 
1588 tot 1654. De oorlog kende verschillende conflicten op zee en in de Nederlandse en Portugese 
koloniën. De lange strijd tussen het Portugese koloniale Rijk en de VOC en de WIC had tot gevolg 
dat er een Nederlands koloniaal Rijk op werd gebouwd en Portugal zijn macht grotendeels af moest 
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geven aan de Nederlanden. In dezelfde jaren hadden de Lage Landen nog steeds in een moeilijke 
(80 jarige) oorlog tegen Spanje. De Nederlanders waren de uitlokkers; een initiatief tot een conflict 
was vrijwel altijd aan Nederlandse zijde. Aan de andere kant had Portugal er wel baat in dat de 
Nederlanders de Spanjaarden in de Zuidelijke Nederlanden bestreden en ook de oorlog 
verplaatsten naar de Spaanse koloniën. Portugal had namelijk ook conflicten met het buurland en 
stond een geruime tijd onder Spaans gezag. De Spanjaarden en de Portugezen beheersten 
destijds de zeeën tot ergernis van de Nederlanden en Engeland. Samen wisten deze twee laatst- 
genoemde landen de Spaanse Armada te verslaan. De Nederlandse vloot groeide en bloeide. Op 
Java werd de stad Batavia gevestigd als hoofdstad voor de Nederlandse koloniën in Oost-Indië. 
Batavia kwam al snel in conflict met de hoofdstad van Portugees-India Goa. Andere slagen zouden 
onder andere plaats vinden in Zuid-China, nabij Macao en Hongkong. De WIC veroverde de 
Noordoostkust van Brazilië, de Portugese Goudkust en de kust van Angola. Daarbij werd de 
slavenhandel een nog grotere inkomstenbron voor Nederland. In 1648 gingen delen van Angola 
terug naar Portugal en in 1661 werd Nederlands-Brasília teruggegeven aan Portugal. 
 
(dit artikel is overgenomen uit een nieuwsbrief van de KNBF) 
 
 

Postwezen na de Franse Tijd 
 
Nadat de Fransen in 1813 na de nederlaag van 
Napoleon in de Slag bij Leipzig uit Nederland 
vertrokken, bleef de in de Franse Tijd ingestelde 
'Instruction Générale', waarin de organisatie van 
het postwezen zeer uitgebreid werd 
voorgeschreven, grotendeels van kracht. De 
Fransen hadden in enkele jaren een revolutie 
binnen ons postwezen tot stand gebracht. De 
belangrijkste verandering was de vorming van 
een centraal geleide postdienst die werd 
aangestuurd door het Ministerie van Financiën. 
Bovendien was een voor het hele land geldend 
tariefsysteem vastgesteld, waarbij het porttarief 
werd berekend naar afstand en gewicht. 

Brievensmokkelarij 
Rond 1820 ontstonden problemen bij het 
postwezen. Deze werden voor een groot deel 
veroorzaakt door de financiële problemen 

https://www.filahome.nl/verzamelwoede/112-postreorganisatie-in-franse-tijd.htm
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waarin het Koninkrijk der Nederlanden verkeerde. De Fransen hadden het postwezen 
ondergebracht bij het ministerie van Financiën, omdat zij de post zagen als een melkkoe voor de 
overheid. Aan het begin van de negentiende eeuw stegen de posttarieven, maar het dienstbetoon 
liep achteruit. Al snel begonnen mensen te klagen en werd steeds meer post verstuurd buiten het 
officiële systeem. Hierdoor daalden de inkomsten van de posterijen en kwam meer toezicht op het 
'smokkelen' van brieven. 

Verzet tegen postmonopolie 
De Nederlandse staat had het staatsmonopolie op postzendingen tot één kilogram. Door de 
vergroting van het toezicht op deze brievensmokkelarij kwam steeds meer verzet tegen de 
staatspost en het functioneren van het postbedrijf bij het Nederlandse volk. Men begon met 
onaangekondigde steekproefcontroles in het land. Hierdoor ontstond een ware stortvloed van 
kritiek in Nederland. 
De beroemde Nederlandse schrijver Jacob van Lennep beschreef hoe inventief sommige 
Nederlanders waren: zij omzeilden het postmonopolie door hun post te verzwaren met een stuk 
lood of een steen. Hierdoor waren de poststukken zwaarden dan een kilo en konden ze per 
diligence verzonden worden. Deze legale ontduiking werd in brede kringen geaccepteerd. Jacob 
van Lennep schreef hierover: "Ik beken, dat dit niet in den haak is, maar laat men dan het 
postwezen beter organiseren". In de jaren veertig nam de brievensmokkelarij schrikbarende 
vormen aan. 

Nieuwe tijden 
In de negentiende eeuw kwam Nederland tot ontwikkeling. De bevolking groeide, de economische 
activiteit nam toe en steeds meer mensen konden door verbeteringen in het onderwijs lezen en 
schrijven. Deze ontwikkelingen hadden een grote invloed op het brievenverkeer. De hoeveelheid 
drukwerk, zoals kranten en tijdschriften, nam snel toe. Trein en tram verdrongen 
de paardenposterij. In 1844 kwam het eerste contract tussen de posterijen en de Nederlandse 
spoorwegen tot stand. Nederland werd een modern land en de postwet uit de Franse Tijd was aan 
vernieuwing toe. Dit resulteerde uiteindelijk in de belangrijke postwet van 1850. 
 
(Stukje overgenomen uit weblog Filatelie) 
 

Bestuur mededeling 

Het Bestuur is nog steeds op zoek naar een opvolger van Ger van der Bent. Heeft U tijd en 

zin om iets (terug) te doen voor onze vereniging, meld U dan aan bij één van de 

Bestuursleden.    Uuteraard kunnen de meerdere werkzaamheden die Ger deed worden 

gesplitst en verdeeld worden over meerdere personen. 

 

https://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/poststuk.htm
https://www.filahome.nl/filaland/nederland.htm
https://www.filahome.nl/verzamelwoede/109-postvervoer-per-trein.htm
https://www.filahome.nl/verzamelwoede/018-paardenposterij-frans-voorbeeld.htm
https://www.filahome.nl/verzamelwoede/112-postreorganisatie-in-franse-tijd.htm
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PostNL nieuws 
Een postzegel voor brieven in Nederland kost vanaf 1 januari 2023 € 1,01. D it is nu nog 96 cent. 
Deze nieuwe prijs past, samen met de andere tariefwijzigingen, binnen de ruimte die PostNL 
jaarlijks van de overheid krijgt om tarieven aan te passen. De nieuwe prijs is, mede door de 
dalende postvolumes onvermijdelijk, meldt de post- en pakketvervoerder. Het basistarief voor 
brieven naar het buitenland gaat van € 1,55 naar € 1,65. Het versturen van een binnenlands pakket 
gaat online gefrankeerd 6,95 euro kosten, dat was € 6,75. Frankering bij PostNL-punten gaat 
€ 7,65 kosten. Dat is nu nog € 7,25. 
PostNL wijst erop dat de kosten stijgen, onder meer door inflatie. Een gematigde stijging van de 
tarieven is daarom noodzakelijk, stelt het concern. Verder meldt het bedrijf dat het tarief voor de 
decemberzegel dit jaar € 0,91 bedraagt, net als in 2021. De speciale decemberzegels zijn 5 cent 
goedkoper dan normale postzegels. 
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Hier vindt u voortaan de vaste postzegelbeurzen / ruilmiddagen in de buurt. Hoeft u niet steeds te 
zoeken. Echter wel onder één voorwaarde: Dat u zelf eenmalig de informatie aanlevert. 
 
 Maassluis  KONINGSHOF, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis. 
 Elke 2e zaterdag van de maand, van 12.00 tot 16.00 uur - Toegang € 1,00 Gratis parkeren. 
 Bereikbaar met bus 33 en/of 126, halte Uiverlaan en met de Hoekse Lijn, halte Maassluis West. 
 
Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek 
Bijeenkomsten: meestal op de 4e maandag van de maand vanaf 19:00 uur zaal open begin 
20:00uur met kavel- en letterveiling 
Inloop middagen: 1e zaterdag van de maanden januari, maart en juni van 13:30-16:00 uur. 
Inloopavonden: 2e maandag van de maanden februari en april van 19:00-22:00 uur. 
Deze activiteiten: Buurthuis ‘De Wel” Bongerd 2a 2902 VK, Capelle aan den IJssel. 
 
Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam 
Bijeenkomsten: elke 3e woensdag v/d maand, van 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in 
‘Het Enkpunt’ Dordtsestraatweg 800, 3075 BS Rotterdam. Openbaar vervoer bus76/lijn 25 
 
Postzegelvereniging De Maasmond 
Bijeenkomsten:elke 4e dinsdag van de maand met december afwijkend met veiling 
Alle activiteiten: ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse, 
 
 



 

 

 


